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Sjukgymnastens definition och val av behandlingar vid
benhinneinflammation

The Physiotherapists definition and choice of treatments at Shin Splints.

Jessica Lundberg
Catarina Rostedt
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Institutionen för hälsovetenskap 

Abstrakt

Bakgrund: Benhinneinflammation är en av de vanligaste underbensdiagnoserna. Idag finns 
ingen enhetlig definition på begreppet och orsaken till besvären är okänd. Detta gör det svårt 
att behandla benhinneinflammation. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva 
sjukgymnastens syn på begreppet benhinneinflammation och dess orsak, samt vilka 
behandlingsmetoder sjukgymnaster använder i öppenvården och vilken profession de tror att 
denna patientgrupp uppsöker. Metod: En webbenkät skickades ut till 154 sjukgymnaster på 
vårdcentraler och privata kliniker i Sverige. Det var 54 svarade sjukgymnaster i studien. 
Resultat: De flesta sjukgymnaster tyckte att American Medical Associations (AMA)
definition av benhinneinflammation stämde överens med deras egen uppfattning. De 
vanligaste behandlingsmetoderna var råd, stretching och skoinlägg, även dessa 
behandlingsmetoder var de sjukgymnasterna upplevde fungerat bäst. De använder sig oftast 
av någon form av kombinationsbehandling. Orsakerna till benhinneinflammation upplevs vara 
många, men den aktivitet majoriteten trodde orsakade mest besvär var löpning. De 
behandlingar sjukgymnaster ansåg sig ha mest evidens för var råd, skoinlägg och stretching. 
Slutsats: Denna studie visar att patienter med benhinneinflammation kommer till 
sjukgymnasten med sina besvär och det är då viktigt att sjukgymnaster har kunskaper inom 
detta område. Därför behövs det mer forskning och flera studier på detta område för att 
sjukgymnaster ska kunna behandla benhinneinflammation på ett effektivt sätt i framtiden.

Sökord: Behandling, Benhinneinflammation, Definition, Enkätstudie, Sjukgymnastik.
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Bakgrund

Benhinneinflammation är en av de vanligaste överbelastningsskadorna på nedre extremitet vid 

idrott, besvären ofta förekommer bilateralt (Orava, Puranen, 1979).

Peterson och Renström (2003) beskriver svenska ordet benhinneinflammation i likhet med 

den engelska termen shin splints. Enligt Farmaceutiska specialiteter i Sverige (FASS) är den 

svenska termen benhinneinflammation samma som den engelska benämningen medial tibial 

stress syndrome (MTSS) (www.fass.se). Enligt American Medical Association (AMA) 

standard termologi för idrottsskador, definieras shin splints: Smärta och obehag i underbenet 

från upprepad löpning på hårt underlag, som leder till en överansträngning av fotflexorerna; 

diagnosen begränsas till muskulära besvär och utesluter stressfraktur och 

cirkulationsrubbningar (Allman et al., 1966). Gould, Hargens, Lee, Mubarak och Schmidt

(1982) definierar MTSS som smärta lokaliserad på bakre mediala kanten av tibia och 

uppkommer under träning och minskar vid vila, smärtan beror inte på kompartment eller 

stressfraktur. I detta arbete kommer fortsättningsvis både shin splints och MTSS att räknas in 

under den svenska termen benhinneinflammation.

Idag vet man inte med säkerhet vad som orsakar besvären (Childs Cymet & Story, 2006). 

Avil, Barnes, Campbell och Tweed (2008) skriver att det finns flera olika teorier angående det 

patologiska mönstret vid benhinneinflammation, men att det inte finns tillräckligt med bevis 

för att stödja någon av dessa teorier (Avil, Barnes, Campbell & Tweed, 2008). En teori är att 

underbensmuskler drar i benhinnan och orsakar de symtom som uppstår vid

benhinneinflammation (Beck & Osternig, 1994 ). Vidare menar Gould et al. (1982) att 

benhinneinflammation beror på en inflammation i benhinnan, en så kallad periostit. Beck 

(1998) menar istället att benhinneinflammation orsakas av en överstimulation eller onormal 

böjning av tibia. En annan teori är att benhinneinflammation är början till en stressfraktur på 

grund av små microfrakturer, eller att det är benhinnan som drar bort små benfragment från 

tibia (Detmer, 1980). Statistiskt har överpronerad fot kunnat identifieras som en möjlig orsak 

för att utveckla benhinneinflammation, man vet också att benhinneinflammation uppkommer 

vid belastning (Avil, Barnes, Campbell & Tweed, 2008).

http://www.fass.se
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Symtomen vid benhinneinflammation är smärta under belastning och ömhet vid palpation 

(Cosca & Navazio, 2007). Ibland förekommer ojämnheter längs insidan av tibia (White &

Yates, 2004). Smärtan är lokaliserad på nedre tredjedelen av tibias insida (Gould et al., 1982). 

Besvären uppkommer under och en tid efter aktivitet. Smärtorna ökar gradvis allteftersom

träningsintensiteten ökar (Bahr & Mæhlum, 2003).

Diagnosen benhinneinflammation ställs genom anamnes och kliniska fynd såsom smärta och 

diffus ömhet längs nedre mediala delen av tibia. Röntgen kan användas för att påvisa lätt 

förtjockning av nedre delen av tibia (Bahr & Mæhlum, 2003). Enligt Batt (1995) är det svårt 

att ställa en specifik diagnos på kliniska fynd, för att utesluta kompartment och frakturer 

måste även röntgen och intramuskulärt tryckmätning utföras. Allen, Belton, Bhatt, Finlay och 

Lauder (2000) beskriver i sin studie att det vid flera fall av benhinneinflammation har setts

förändring via skelettscintigrafi på benet och i periostrets struktur. Trots detta kan författarna 

ännu inte säkerställa om dessa fynd är av diagnostiskt värde vid benhinneinflammation

(Allen, Belton, Bhatt, Finlay & Lauder, 2000). Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

undersökning görs om det finns misstanke på stressfraktur i tibia (Childs Cymet & Story, 

2006). MRI rekommenderas också för att kunna fastställa graden av skada på tibia vid 

benhinneinflammation. Fynden från MRI kan sedan användas tillsammans med de kliniska 

fynden för att göra ett anpassat rehabiliteringsprogram (Bergman, Dillingham, Fredricson & 

Hoffman, 1995).

I akutläget rekommenderas behandling med non steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID), 

som ger en antiinflammatorisk effekt (Childs Cymet & Story, 2006). Behandlingen av 

benhinneinflammation är ofta långdragen, och vila från smärtsam aktivitet rekommenderas 

(Childs Cymet & Story, 2006). För att behålla konditionen kan löpning i bassäng och cykling

utföras (Beck, 1998; Childs Cymet & Story, 2006). Patienten ska långsamt och stegvis

återvända till sin aktivitet efter vilan. Stretching och styrketräning av underbensmuskulatur 

rekommenderas inte så länge symtom kvarstår (Beck, 1998; Thacker, Gilchrist, Stroup & 

Kimsey, 2004). Vid tidiga tecken på benhinnebesvär ska de utlösande orsakerna elimineras

(Batt, 1995).
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Preventiva åtgärder som rekommenderas är att löpa på lämpliga underlag, att använda sig av 

korrekt löpteknik och att ha ett högt intag av kalcium (Childs Cymet & Story, 2006). Andra 

faktorer som bör beaktas är att använda lämpliga skor och skoinlägg (Craig, 2008). Enligt 

Thacker, Gilchrist, Stroup och Kimsey (2001) har stötdämpande skoinlägg visat sig ha bäst 

effekt, men studien hittade inga betydande evidens som stödjer skoinlägg, stretching, gradvis 

utökade löpprogram eller byte av skor som förebyggande åtgärder för benhinneinflammation. 

En studie visar också att ett styrketräningsprogram för nedre extremitet inte gav ett färre antal 

personer med benhinneinflammation (Albrecht-Beste et al., 2008). Om ingen konservativ 

behandling fungerar kan operation bli aktuellt (Bahr & Mæhlum, 2003; www.fass.se; 

Peterson & Renström, 2003). Den konservativa behandlingen står ofta sjukgymnasten för och 

dennes roll blir att arbeta med förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder. De 

metoder som kan användas av sjukgymnasten är undervisning, instruktioner och råd. De 

arbetar också med speciella träningsmetoder som förbättrar balansen, koordinationen, 

uthålligheten och muskulaturens styrka (Höök, 2001).

Benhinneinflammation är ett dåligt definierat begrepp och därför är det intressant att 

undersöka hur sjukgymnaster ser på besvären kliniskt, samt vilka åtgärder de använder sig av 

då det inte finns några starka vetenskapliga bevis för någon av de sjukgymnastiska 

behandlingsmetoderna.

http://www.fass.se
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Syfte

Syftet med denna studie är att beskriva sjukgymnastens syn på begreppet 

benhinneinflammation och dess orsak, samt vilka behandlingsmetoder sjukgymnaster 

använder i öppenvården och vilken profession de tror att denna patientgrupp uppsöker.

Frågeställningar

 Hur sjukgymnaster definierar begreppet benhinneinflammation, samt vart de 

lokaliserar smärtan? 

 Vilka sjukgymnastiska behandlingsmetoder används i öppenvården mot 

benhinneinflammation?

 Vilken effekt sjukgymnaster upplever olika behandlingsmetoder har?

 Vilka faktorer sjukgymnaster anser är orsak till benhinneinflammation?

 Vilken profession sjukgymnasterna tror att patienter med benhinneinflammation

uppsöker?

Metod

Deltagare

Deltagarna i studien var legitimerade sjukgymnaster som var verksamma på privatkliniker 

eller på vårdcentraler i städerna; Luleå, Lund, Malmö, Linköping, Västerås, Stockholm, 

Göteborg, Umeå eller Uppsala. Städerna valdes för att få en spridning och för att dessa städer 

var tillräckligt stora för att passa antalet utskick. 

Mätmetoder

En webbenkät användes och distribuerades med systemet Education survey automation suite

(Evasys) (http://evasys.ltu.se). Enkäten var egenkonstruerad (bilaga 1) innehållande 15 frågor 

om definition, orsak, förekomst, behandlingsmetoder och dess effekt vid 

benhinneinflammation. Frågorna i enkäten var både öppna och slutna.

Innan enkäten skickades ut testades den på åtta legitimerade sjukgymnaster för att få feedback 

på frågor och utformning, hälften skickades till sjukgymnaster på vårdcentral och hälften till 

privatkliniker. Provenkäterna skickades ut via posten i pappersformat. Testpersonerna 

http://evasys.ltu.se
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uppmanades att vara kritiska vid granskningen av frågor och att tipsa om förbättringar. Efter 

feedbacken omarbetades enkäten innan den skickades ut till deltagarna i studien. Enkäten är 

inte reliabilitets- eller validitetstestad.

Procedur

Deltagarna till studien valdes ut med hjälp av sökmotorn gula sidorna (www.eniro.se).

Sökorden som användes i sökmotorn var ”vårdcentraler och respektive stad” och 

”sjukgymnaster – legitimerade och respektive stad”. Sökning efter telefonnummer och 

mailadresser skedde 2009-02-23- 2009-02-25 och 2009-03-02. I de städer där sökningen gav 

över 100 träffar begränsades sökningen till så nära centrum som möjligt. Detta kunde göras 

eftersom sökmotorn hade ett sådant alternativ. Vid sökningen mot privata kliniker 

exkluderades alla privata kliniker som hade andra professioner. Vid sökningen mot 

vårdcentraler kom även privata kliniker upp, dessa exkluderades ur sökningen. Efter 

insamling av privata kliniker och vårdcentraler skedde en lottning utifrån de antal träffar som 

kommit upp. Lottningen kunde ske enligt följande; Vid exempelvis tio träffar lottades dessa 

med tio numrerade lappar. Om lapp nummer tre blev dragen först, blev nummer tre på 

söklistan utvald som nummer ett på vår kontaktlista. Om personen inte svarade eller tackade 

nej till att delta drogs en ny lapp. Från Linköping ville ingen sjukgymnast från vårdcentral 

ställa upp, detta kompletterades med att det fanns dubbelt så många deltagare från 

vårdcentraler i Stockholm. 

Ett mail innehållande introduktionsbrev (bilaga 2) och en länk till enkäten (bilaga 1)

skickades ut via systemet Evasys till vårdcentralerna och privatklinikerna. Det skickades ut 

ungefär 20-30 enkäter till varje stad. När deltagarna skickade in sina svar gav de sitt samtycke 

till att delta i studien. En vecka efter första utskick skickades en påminnelse ut till dem som 

inte svarat.

Totalt skickades det ut 191 enkäter, 93 till privata kliniker och 98 till vårdcentraler, utav dessa 

fick författarna felmeddelande på att 37 enkäter inte kommit fram. Efter bortfallet blev det

totalt 154 enkäter som skickades iväg. Fördelningen blev därmed 80 enkäter till 

vårdcentralerna och 74 enkäter till privatklinikerna. Svarsfrekvensen var 35 % . Det totala 

deltagandet blev 54 personer. Av de svarande sjukgymnasterna var 32 kvinnor (59 %) och 22 

var män (41 %).

http://www.eniro.se
http://www.eniro.se
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Dataanalys

Enkätsvarens samlades in i programmet Evasys. Vidare bearbetning av frågorna skedde

deskriptivt i Statistical Package for the Social Sciences 15.0 (SPSS) och tabellerna utarbetades 

i Microsoft Office Excel 2003.

Etiska aspekter

Studien var frivillig och endast författarna till denna studie hade tillgång till deltagarnas svar. 

Vid returnering av svar kunde ingen enskild individ att identifieras. Det fanns inga känsliga 

frågeställningar i enkäten.
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Resultat

Bakgrundvariabler

Resultatet baseras på totalt 54 enkäter om inget annat anges. Antalet svarande från 

vårdcentraler var 18 sjukgymnaster (33 %) och från privatkliniker var det 36 svarande 

sjukgymnaster (67 %). Av de svarande sjukgymnasterna från vårdcentralerna var två

sjukgymnaster män (11 %) och 16 sjukgymnaster kvinnor (89 %). Motsvarande siffror på 

privatklinikerna var 20 manliga sjukgymnaster (56 %) och 16 kvinnliga sjukgymnaster (44 

%). Av de 54 svarande hade 34 sjukgymnaster (63 %) varit verksamma i mer än 16 år.

Det var 30 (55,6 %) sjukgymnaster som hade behandlat benhinneinflammation det senaste 

året. Vanligast var att man hade mellan en till fem patienter per år (se figur 1).
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Figur 1. Visar hur många patienter med benhinneinflammation sjukgymnasterna behandlat 

det senaste året.
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Sjukgymnaster definition av begreppet benhinneinflammation 

När sjukgymnasterna definerade begreppet benhinneinflammation ansåg 37 sjukgymnaster 

(68,5 %) att AMA:s definition stämde överens med deras egen uppfattning av besvären (se 

figur 2). De 17 sjukgymnaster (31,5 %) som inte tyckte att definitionen stämde ansåg 

exempelvis att följande borde ha ändrats; att det var en begynnande stressfraktur, inte bara 

berodde på löpning och att det var en skada på benhinnan och inte muskeln. Det gavs också 

flera förslag på olika muskler som skulle kunna vara orsak till benhinneinflammationen.
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Figur 2. Visar hur många av sjukgymnasterna i studien som ansåg att AMA:s definition 

stämde respektive inte stämde.

På frågan om smärtans lokalisation definierade 30 sjukgymnaster (55,6 %) att smärtans 

lokalisation var på tibias insida och 18 sjukgymnaster (33, 3 %) ansåg att lokalisationen på 

smärtan var på tibias framsida (se figur 3).
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Figur 3. Visar vart sjukgymnasterna ansåg att smärtan var lokaliserad vid 

benhinneinflammation.
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Sjukgymnastiska behandlingsmetoder 

De behandlingsmetoder som användes mest frekvent och som ansågs fungera var råd 

(75,9 %), stretching (72,2 %) och skoinlägg (59,3 %) (se figur 4). I kategorin annat användes

bland annat laser, ström, tejpning, tvära friktioner, excentrisk styrketräning och aktiv vila som 

behandlingsalternativ.

9,3

14,8

35,2
33,3

31,5

72,2
75,9

59,3

25,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Vär
m

e
Kyla

Styr
ke

trä
nin

g

Cirk
ula

tio
ns

trä
nin

g

Aku
pu

nk
tu

r

Stre
tch

ing Råd

Ilä
gg

su
lor

Ann
at

P
ro

ce
nt

Figur 4. Visar vilka olika behandlingsmetoder som används vid behandling av 

benhinneinflammation (N=54). Resultatet i procent baseras på att sjukgymnasterna har fått 

ange flera alternativ.

Det var 49 sjukgymnaster som svarade på frågan om de använde sig av 

kombinationsbehandling. Majoriteten av dessa sjukgymnaster (91,8 %) valde att kombinera

flera olika behandlingsmetoder. Den kombination som angavs mest frekvent var stretching, 

råd, skoinlägg, cirkulationsträning och akupunktur. Det var 19 sjukgymnaster (38,7 %) som

valde att kombinera passiva och aktiva behandlingsmetoder. 
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Effekt av olika behandlingsmetoder

De behandlingsmetoder som sjukgymnasterna ansåg var mest effektiva var råd (75,9 %), 

stretching (72,2 %) och skoinlägg (59,3 %). De råd som mest frekvent angavs var aktiv vila, 

lämpliga skor samt råd om underlag och träningsdosering. De behandlingsmetoder som 

upplevdes ha minst effekt var värme (29,6 %) och kyla (18,5 %). De behandlingsmetoder 

sjukgymnasterna framförallt ansågs sig ha vetenskaplig evidens för var råd (18,5 %),

skoinlägg (16,7 %), stretching (14,8 %) och styrketräning (11,1 %) (se tabell 1). 

Tabell 1. Behandlingsmetoder sjukgymnasterna använt och upplevt ha bra effekt respektive
inte hade bra effekt, samt vilka behandlingsmetoder de anser sig ha vetenskaplig evidens för. 
Resultatet i procent baseras på att sjukgymnasterna har fått ange flera alternativ.
Behandling Effektiva Ej effektiva                  Veteskaplig

evidens

N= 54 N= 54 N= 54

Värme 5 (9,3 %) 16 (29,6 %) -

Kyla 8 (14,8 %) 10 (18,5 %) 1 (1,9 %)

Styrketräning 19 (35,2 %) 5 (9,3 %) 6 (11,1 %)

Cirkulationsträning 18 (33,3 %) 3 (5,6 %) 4 (7,4 %)

Akupunktur 17 (31,5 %) 7 (13 %) 3 (5,6 %)

Stretching 39 (72,2 %) 4 (7,4 %) 8 (14,8 %)

Råd 41 (75,9 %) 1 (1,9 %) 10 (18,5 %)

Skoinlägg 32 (59,3 %) 2 (3,7 %) 9 (16,7 %)

Annat 14 (25,9 %) 1 (1,9 %) 3 (5,6 %)
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Orsak till benhinneinflammation

Orsaken till besvären ansåg sjukgymnasterna kunde bero på en mängd olika faktorer. 

Vanligaste orsaken var hårt underlag (77,8 %), följt av felställning i fot (70,4 %) och ensidig 

träning (70,4 %). Andra vanliga orsaker var intensiv träning (68,5 %), byte av underlag (61,1 

%), felaktig löpteknik (46,3 %) och byte av skor (40,7 %). I kategorin annat (18,5 %)

föreslogs det att benhinneinflammation kunde bero på; felställningar eller svagheter i nedre 

extremitet och otillräcklig vävnadstolerans i fot och underbenet.
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Figur 5. Visar vad sjukgymnaster anser kan orsaka benhinneinflammation (N=54). Resultatet 

i procent baseras på att sjukgymnasterna har fått ange flera alternativ.

Den aktivitet de flesta av sjukgymnasterna trodde orsakade benhinneinflammation var löpning 

(68,5 %), fotboll (20,4 %), innebandy (11,1 %), arbetsrelaterade (7,4 %) och annat (18,5). I 

kategorin annat ingick bland annat basket, handboll och andra aktiviteter som involverade

hopp. Våren var den årstid som sjukgymnaster upplevde att det var mest patienter med 

benhinneinflammation (66,7 %). Åldersgrupperna 18-23 år (53,7 %) och 30-35 år (24,1 %) 

ansågs vara de åldrar då besvären oftast förekommer.
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Profession patienter med benhinneinflammation tar hjälp av

På denna fråga svarade 50 sjukgymnaster. Den profession 24 sjukgymnaster (48 %) trodde att 

patienter med benhinneinflammation uppsökte för att få hjälp var sjukgymnaster och 15

sjukgymnaster (30 %) trodde att patienter uppsökte läkare. Fem av de svarande 

sjukgymnasterna (10 %) trodde inte att de drabbade uppsökte någon hjälp. Resterande sex 

sjukgymnaster (12 %) trodde att patienter uppsöker den profession som de normalt sätt går till 

för medicinsk hjälp, andra förslag var ortopedtekniker eller naprapat.



18

Diskussion

Resultatdiskussion

Majoriteten av de svarande sjukgymnasterna ansåg att AMA:s definition stämde med deras 

egen uppfattning om begreppet benhinneinflammation. Denna studie visar att sjukgymnaster 

mest frekvent behandlar med råd, stretching och skoinlägg. Sjukgymnaster väljer också att 

använda sig av någon form av kombinationsbehandling. Den professionen sjukgymnaster tror

uppsöks i första hand är sjukgymnasten.

I denna studie sa hälften av sjukgymnasterna att de hade behandlat benhinneinflammation det 

senaste året. Detta resultat stämmer överens med tidigare studier som säger att 

benhinneinflammation är en vanligt förekommande överbelastningsskada (Bahr & Mæhlum, 

2003; Craig, 2008; Orava & Puranen, 1979). Majoriteten av de svarande sjukgymnasterna 

trodde att den profession patienter med benhinneinflammation uppsöker i första hand var 

sjukgymnasten, därför kan det vara bra att sjukgymnaster har kunskaper om denna diagnos. 

Några reflektioner från de svarande sjukgymnasterna var att de trodde att patienter som är 

aktiva i olika föreningar kontaktade den profession som föreningen var knuten till och att 

privatpersoner istället uppsöker den profession som de brukar söka medicinsk hjälp hos. 

Författarna undrar om resultat på denna fråga skulle kunna förklaras genom att det är flera 

privatpraktiker som har svarat på enkäten och de skulle kunna vara kopplade till föreningar i 

större utsträckning än vårdcentralerna.

Författarna anser att begreppet benhinneinflammation är dåligt definierat både på engelska 

och svenska. Det finns idag flera benämningar på begreppet. I engelskan används exempelvis 

MTSS och shin splints och i svenskan benhinnebesvär och benhinneinflammation. Det är 

svårt att veta skillnaderna mellan dessa olika begrepp. I denna studie tyckte majoriteten av de 

tillfrågade sjukgymnasterna att AMA:s definition på shin splints stämde överens med deras 

egen uppfattning av begreppet benhinneinflammation. AMA:s definition av shin splints 

används även i flera studier från det senaste årtiondet (Hubbard, Carpenter & Cordova, 2009; 

Herring, 2006; Thacker, Gilchrist, Stroup & Kimsey, 2001). Detta är anmärkningsvärt då 

olika källor anser att shin splints är en lekmannamässig term som associeras med ett stort 

antal olika belastningsrelaterade underbensskador och inte bör användas som en specifik 

diagnos (www.acsm.org; Batt, 1995). Frågan som författarna till denna studie ställer sig är om 

http://www.acsm.org
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man med dagens kunskaper skulle behöva skriva en ny enhetlig definition. Dels för att kunna 

gör bättre studier i framtiden där man med större säkerhet kan testa behandlingar på patienter 

med samma diagnos. 

De fyra behandlingsmetoder som flest sjukgymnaster i denna studie ansåg sig ha vetenskaplig 

evidens för var råd, skoinlägg, stretching och styrketräning. En intressant följdfråga till denna 

hade varit att om sjukgymnasterna fått svarat vart de hittat sin evidens. Thacker, Gilchrist, 

Stroup och Kimsey (2001) säger i sin studie att det finns en mängd råd för att förhindra

benhinneinflammation, men dessa råd har ingen vetenskaplig evidens utan baseras på kliniska 

erfarenheter. När det gäller skoinlägg anser samma författare att stötdämpande skoinlägg ger 

bäst effekt på benhinneinflammation trotts bristande evidens. Författarna har inte heller hittat 

några studier som stödjer att stretching skulle ha effekt på benhinneinflammation (Beck, 

1998; Graham, Herbert, Kirwan & Pope, 2000; Thacker, Gilchrist, Stroup & Kimsey, 2004).

Beck (1998) rekommenderar inte stretching av underbensmuskulatur så länge symtom 

kvarstår. Författaren rekommenderar inte heller styrketräning vid symtom (Beck, 1998). 

Albrecht-Beste et al. (2008) fann inte heller något samband mellan styrkeprogram för nedre 

extremitet och ett färre antal personer med benhinneinflammation. I och med att en 

sjukgymnast ska behandla utifrån vetenskaplig evidens så är det oroande att så många 

sjukgymnaster har svarat att de har evidens på denna fråga trots att evidensen är bristande i 

litteraturen (Craig, 2008). De tre behandlingsmetoder sjukgymnaster ansåg sig ha mest 

evidens för var också de tre behandlingsmetoder man ansåg var mest effektiva, därför undrar 

författarna som de likställer klinisk erfarenhet med vetenskaplig evidens. 

Orsaken till benhinneinflammation är idag fortfarande okänd (Childs Cymet & Story, 2006;

Avil, Barnes, Campbell & Tweed, 2008). Denna studies resultat visar att sjukgymnaster ansåg

att hårt underlag, felställning i fot, ensidig träning, intensiv träning, byte av underlag, felaktig 

löpteknik och byte av skor kunde vara orsaker till benhinneinflammation. Flera studier har 

funnit att felställningar i foten skulle kunna vara en orsak till benhinneinflammation (Avil, 

Barnes, Campbell & Tweed, 2008; Hubbard, Carpenter, & Cordova, 2009; White & Yates, 

2004). Andra studier visar även att intensiv träning med hög belastning skulle kunna vara en 

annan orsak till besvären (Avil, Barnes, Campbell och Tweed, 2008; Thacker, Gilchrist, 

Stroup & Kimsey, 2001). Det som denna studie och andra studier antyder är att det är 

belastning och felställningar i foten som kan vara möjliga orsaker till benhinneinflammation.

Orsaken till besvären är som tidigare nämnts okänd vilket medför att det blir svårt att utföra 
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studier med testpersoner för att utvärdera effekterna av olika behandlingar då testpersonerna 

skulle kunna ha flera olika diagnoser. Detta skulle kunna vara en orsak till att det finns en 

mängd olika behandlingsmetoder som används vid benhinneinflammation, vilket även denna 

studie stödjer. Detta kanske kan bero på att ingen enskild behandlingsmetod hittills har visat 

sig ha någon större effekt på besvären (Craig, 2008). Detta kanske även är orsaken till att 

majoriteten av sjukgymnasterna i denna studie väljer att kombinera olika behandlingar för att 

få effekt av behandlingen.

Författarna anser att det behövs fler studier på området då denna studie visar att majoriteten 

av de svarande sjukgymnasterna har behandlat benhinneinflammation det senaste året. Därför 

är det viktigt att det finns en enhetlig definition och en större kunskap om orsak, förekomst 

och effektiva behandlingsmetoder. Det skulle även vara intressant med flera studier liknande 

denna som exempelvis involverar flera professioner för att få svar på frågorna vart dessa 

patienter söker hjälp och hur de olika professionerna behandlar besvären. Dessa framtida 

studier skulle kunna hjälpa till att bilda en mer enhetlig definition av begreppet 

benhinneinflammation och professioner emellan skulle kunna lära av varandra, för att 

patienter med dessa problem ska kunna få så effektiv vård som möjligt.

Metoddiskussion

En webbenkät var en bra metod att använda för att uppnå studiens syfte. En enkät är ett enkelt

sätt att få in svar från en större grupp individer. En svårighet författarna stötte på var när olika 

kliniker och vårdcentraler kontaktades tackade många nej till deltagande i studien på grund av 

att de tyckte de hade för få patienter med benhinninflammation, eller att för att de ansågs sig 

ha begränsade kunskaper på området. Författarna till denna studie var kanske inte tillräckligt 

tydligt när de bad sjukgymnasterna att delta, då syftet med studien var bland annat att ta reda 

på vilka kunskaper om benhinneinflammation som finns inom öppenvården idag. Därför är 

det viktigt att få ta del av allas åsikter och kunskaper för att få en så korrekt bild av 

verkligheten som möjligt.

De 37 enkäter som inte lyckades skickas ut kan bero på att eventuella stavfel eller 

ouppdaterade mailadresser i sökmotorn och på vissa hemsidor. När Eniro användes vid

sökning efter vårdcentraler kom även privata kliniker upp och när privata sjukgymnastkliniker 
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söktes kom det upp kliniker med andra professioner. Detta försvårade arbetet då felaktiga 

kliniker och professioner kontaktades i onödan. Övrigt bortfall i studien skulle kunna bero på 

att författarna använde sig av lottning vid urvalet. Detta gjorde att enkäter skickades till 

kliniker som bara var inriktade på en patientkategori, exempelvis psykosomatik och 

neurologi. Dessa sjukgymnaster kanske valde att inte svara på grund av att de inte har denna 

patientgrupp. Författarna anser trots detta att lottning var en bra metod att använda då ingen 

favorisering kunde ske vid urval av sjukgymnaster, utan att alla skulle ha möjlighet att delge 

sina kunskaper. Författarna upptäckte vid testutskick med programmet Evasys att vissa 

webbläsare inte kunde läsa av introduktionsbrevet på ett korrekt sätt. Detta kan ha medfört 

ytterligare bortfall då vissa deltagare kanske inte kunde läsa introduktionsbrevet och därmed

inte svarade. Det fanns även begränsningar i programmet hur frågorna och svarsalternativen 

kunde formuleras. Detta gjorde det svårt att omarbeta frågorna från provenkäterna till 

programmet. Skulle författarna göra en ny webbenkätsstudie skulle provenkäten skickas ut i 

samma program som den färdigställda enkäten. En annan anledning till att skicka ut en 

provenkät i samma program skulle vara för att se att alla inställningar är korrekta. En av 

fördelarna med programmet Evasys var att när alla mailadresser var inskrivna sköttes utskick 

av enkät och påminnelsen om att svara automatiskt. En annan fördel var att det även samlar in 

och sammanställer materialet. Det sammanställda materialet går sedan exportera materialet till 

både SPSS och Excel för vidare bearbetning.

Denna studie hade bara en svarsfrekvens på 35 %, det vill säga 54 deltagare. Detta är ett 

ganska litet antal deltagare och denna grupp representerar bara en liten del av alla 

sjukgymnasterna. Det skedde inte någon jämförelse mellan grupperna vårdcentral och 

privatkliniker då författarna ansåg att fördelningen mellan grupperna var för ojämn. Därför 

skulle det vara intressant om vidare forskning kunde jämföra skillnader mellan olika 

behandlingsmetoder, olika syn på orsak och förekomst mellan vårdcentraler och 

privatkliniker.
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Slutsats

De flesta sjukgymnaster ansåg att AMA:s definition av benhinneinflammation stämde överens 

med deras egen uppfattning. Det finns många olika typer av behandlingar i öppenvården. De 

vanligaste behandlingsmetoderna var råd, stretching och skoinlägg, även dessa 

behandlingsmetoder har sjukgymnasterna upplevt effektivast. De använder sig oftast av en 

kombinationsbehandling. Orsakerna till benhinneinflammation upplevs vara många, men den 

aktivitet majoriteten trodde orsakade mest besvär var löpning. Sjukgymnaster tror att den 

profession man uppsöker i första hand är deras egen.

Denna studie visar att patienter med benhinneinflammation kommer till sjukgymnasten med 

sina besvär och det är då viktigt att sjukgymnaster har kunskaper inom detta område. Därför 

behövs det mer forskning och flera studier på detta område för att sjukgymnaster ska kunna 

behandla benhinneinflammation på ett effektivt sätt i framtiden.
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Bilaga 2

Introduktionsbrev

Benhinnebesvär är en av de vanligaste skadorna på nedre extremitet vid idrott. Det är också 
ett svår definierat begrepp i litteraturen. Studier som beskriver hur sjukgymnaster behandlar 
dessa besvär är svåra att hitta, därför är det relevant att göra en sådan studie. 

Syftet med studien är att beskriva sjukgymnasters syn på begreppet benhinnebesvär och vilka 
behandlingsmetoder som används vid behandling av bedömd benhinneinflammation. Vi har 
valt att göra en elektronisk webbenkätundersökning som kommer skickas ut till vårdcentraler 
och privatpraktiker i nio städer i Sverige. De utvalda städerna är; Luleå, Lund, Malmö, 
Västerås, Linköping, Göteborg, Stockholm, Umeå och Uppsala. 15-20 utvalda leg. 
sjukgymnaster inom öppenvården i dessa städer kommer att tillfrågas. Det kommer att skickas 
ut ungefär lika många enkäter till privatpraktiker som till vårdcentraler.

Med denna studie hoppas vi kunna få fram vilka effektiva behandlingsmetoder som används 
idag ute på klinikerna och om det finns en enhetlig uppfattning om definitionen på 
benhinnebesvär, samt vilken effekt de olika behandlingarna har. 

Studien är ett examensarbete på sjukgymnastprogrammet vid Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå tekniska universitet.

Ditt deltagande är frivilligt och tar max tio minuter att fylla i enkäten. När du har besvarat 
frågorna på webblänken kommer de automatiskt returneras efter ditt godkännande. Efter en 
vecka kommer en påminnelse till dem som inte svarat att skickas ut.

Endast undertecknade kommer att ha tillgång till dina svar och ingen enskild individ 
kommer att kunna identifieras.

I och med att du returnerar enkäten med dina svar ger du ditt samtycke till att delta i denna 
studie. När enkäten är returnerad finns ingen möjlighet att göra ändringar i svaren eller att 
ångra deltagande i studien, då vi inte kan identifiera din enkät.

Klicka på länken nedan för att delta:

Studien kommer att finnas tillgänglig våren 2009 på sociomedicinska biblioteket, 
Institutionen för hälsovetenskap i Luleå samt i fulltext på institutionen hemsida. 
http://epubl.ltu.se
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